IFK ENSKEDE
STYRELSEMÖTE 1, ÅR 2016
Tid:
Plats:

2016-01-12 18:00
Klubblokalen, Oppundavägen 21, Svedmyra

Närvarande:

Per Bengtsson (PB)
Martina Sundberg (MS)
Caroline Sjökvist (CS)
Patric de Boussard (PdB)
Bosse Hedlund (BH)
Therese Sjöberg (TS)
Elin Ahlström (EA)
Mats Larsson (ML)
Fredrik Hedin (FH)

Delges:

Reviderat protokoll skickas ut med E-post till:
pelle-bengtsson@spray.se
caroline_sjokvist@hotmail.com
martina.s.sundberg@gmail.com
patricdeboussard@hotmail.com
bohedlund@hotmail.com
fredrik@ifkenskede.se
theresem@kth.se
elin.ahlstrom@afconsult.com
mats.larsson@agero.se

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Ledamot

samt revisorer:
janne@timbobryggan.se
hedlund@telia.com
Nästa möte hålls den 21 februari 2016 efter årsmötet
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§1 MÖTES ÖPPNADE
PB öppnade mötet.
§2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Dagordningen godkändes – under övriga frågor:
Ekot
Namn på klubblokal
Valberedningens förslag
§3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll hade distribuerats och efter genomgång kvarstår
fortfarande punkterna:
 Punkt 8 från styrelsemöte 5, 2012, verksamhetsbeskrivning för kassör
MS


Punkt 9 från styrelsemöte 7 2015, Naturpasset Ågesta – Ågestagården
har efterfrågat naturpasset. Vi kanske ska höra med Skogsluffarna
eftersom vi delar karta. Antingen köra vid Ågesta eller klubbstugan. MS
kollar hur det funkar
§4 EKONOMI

MS gick igenom Resultat- och balansräkning. MS har börjat kolla på vilka
bidrag som kan sökas för träningar och klubblokalen. Årsmötet 2015 beslutade
att höja medlemsavgiften för 2016 om klubben anskaffat en lokal. Den nya
medlemsavgiften blir 250 kr för enskild medlem eller 600 kr för en familj.
MS gick igenom förslag till budget för 2016. Budgeten har ett beräknat
minusresultat. MS gör även en flerårsbudget för kommande år.
MS förslag är att subventionera boendet i Sälen under o-ringen istället för att
subventionera tävlingsavgiften. För att ta del av subventionen måste man vara
medlem och som vuxen även ha betalat medlemslicensen. Styrelsen
godkänner detta.
MS tar upp frågan om vi ska betala för övernattning när detta inte ingår i
avgiften vid olika utbildningar eller liknande event. Styrelsen kommer fram till
att detta får bestämmas i fall till fall.
§5 VERKSAMHETSPLANERING
Mötet gick igenom Verksamhetsplan från planeringsdagen 2015-11-21,
revidering 2, CS reviderar. Se bilaga 1.
§6 TRÄNINGAR
Planering av aktiviteter sker kontinuerligt.
§7 INKOMNA SKRIVELSER
Inga skrivelser utöver vidaresända informationer via e-post har inkommit.
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§8 KOMMITTÉER
Kontinuerlig planering sker inom varje kommitté.
§9 ÖVRIGA FRÅGOR
Anmälda frågor som togs upp:
Ekot: beslut om framtid tas inte idag. Informationskommittén får bestämma hur
de vill att informationen ska se ut framöver.
Namn på klubblokal: Christopher Lindqvists förslag är att låta medlemmarna
rösta på ex. 3 förslag. Styrelsen förordar Oppunda. Lokalkommittén får komma
med 2 andra förslag och ordna omröstning på årsmötet.
Valberedning: Per Forsberg gick igenom valberedningens förslag och styrelsen
tycker att det ser bra ut.

§10 KOMMANDE MÖTEN
Den 21 februari 2016 efter årsmötet. Övriga datum under året bestäms vid detta
möte.

Caroline Sjökvist, Sekreterare på detta möte

Bilaga 1
IFK Enskede Verksamhetsplan från planeringsdagen 2015-11-21, revidering 2,
4 sidor.
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